
تجارت و انجام معامله از زمان پیدایش اولین تمدن ها، تاکنون وجود 
داشته اس�ت. در واقع تجارت و بازرگانی بخش جدانشدنی از روابط 
مردم با یکدیگر اس�ت. امروزه نیز دولت ها به اهمیت تجارت و امور 
تجاری پی برده اند. بر همگان این موضوع روشن است که از معامالت 
س�اده تجاری گرفته تا مبادالت و قراردادهای تج�اری بین المللی 
بدون وجود قانون و مقررات حاکم ب�ر آنها نتیجه ای جز هرج ومرج، 
سودجویی افراد سوءاستفاده گر و بی نظمی نخواهد داشت لذا وجود 
یک قانون مترقی در این زمینه بسیار احساس می شود اما اقدام اخیر 
مجلس در تصویب قانون جدید تجارت، ساختار حقوقی - تجاری و 
مراودات بازرگانی را مختل می کند. حقوقدانان بسیاری به اقدام اخیر 
مجلس اعتراض کرده اند. در صورت نهایی شدن متن مصوب مجلس، 
باید منتظر ایرادات حقوقی جدیدی بود که ساختار قواعد حاکم بر 
»حقوق تجارت« پاسخگوی رفع و رجوع این مشکالت نخواهد بود. 

  
  قانون تجارت، قانون مادر بر مبادالت و معامالت تجاری

قانون تجارت ایران به منزلۀ قانون مادر بر مبادالت و معامالت تجاری در 
داخل کشور حاکم است. قانون تجارت، مهم ترین مجموعۀ مدون قوانین 
مربوط به امور تجارت و بازرگانی اس��ت که حقوق تجارت بر اساس این 
قانون شکل  گرفته است. این قانون در ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ در 600 ماده 
توسط مجلس شورای ملی بر مبنای قانون تجارت ۱۸0۷ فرانسه معروف 
به کد ناپلئون ترجمه و تصویب شد. در این قانون اصول مربوط به معامالت 
تجاری، دفاتر تجاری، اس��ناد تجاری و چک، دالل��ی، حق العمل کاری، 
قرارداد حمل ونقل، قائم مقام تجارتی و سایر امور تجاری بیان  شده است. 
گفتنی است در س��ال ۱۳۴۷ مقررات بخش شرکت های سهامی قانون 
تجارت اصالح ش��ده و در ۳00 ماده مقررات جدیدی برای شرکت های 

سهامی عام و خاص وضع شد.
  اولین الیحه تجارت  در سال 84

از تصویب قانون تجارت ایران قریب 90 سال سپری شده و به رغم تحوالت 
بسیار گس��ترده عرصه تجارت، این قانون مبنای عمل بوده است. با این 
وجود اکثر قریب به اتفاق حقوقدانان ایرانی قانون مذکور را ناکافی و بیش  
از اندازه ناقص و مبهم می دانند. لذا تصمیم بر اصالح این قانون گرفته شد. 
اولین گام برای اصالح این قانون تهیه  یک الیحه توسط دولت وقت، تحت 
عنوان الیحه تجارت بود. این الیحه نهایتاً سال ۱۳۸۴ به مجلس شورای 

اسالمی ارائه شد.
  ایراد اصل هشتاد و پنجی شورای نگهبان

پس از تصویب الیحه تجارت در کمیس��یون حقوقي و قضایي مجلس، 
با موافقت مجلس، اجرای آزمایش��ي آن به مدت پنج سال براي شوراي 
نگهبان ارسال شد اما شوراي نگهبان تصویب آزمایشی این قانون را مغایر 
با اصل ۸5 قانون اساسی خواند و به عبارت دیگر با ایراد اصل هشتادوپنجم 
قانون اساس��ی آن را به مجلس برگرداند. طبق اصل ۸5 قانون اساس��ی 
»سمت نمایندگي قائم به شخص است و قابل  واگذاری به دیگري نیست. 
مجلس نمي تواند اختیار قانون گذاري را به شخص یا هیئتي واگذار کند 
ولي در موارد ضروري مي تواند اختی��ار وضع بعضي از قوانین را با رعایت 
اصل هفتاد و دوم به کمیس��یون هاي داخلي خود تفویض کند، در این 
صورت این قوانین در مدتي که مجلس تعیین مي کند به صورت آزمایشي 
اجرا مي شود و تصویب نهایي آنها با مجلس خواهد بود«. از آنجا که تصویب 
این قانون در کمیسیون تخصصی بر اساس نظر شورای نگهبان ضرورت 
نداش��ته ش��ورای نگهبان با تصویب این الیحه در کمیسیون حقوقی و 

قضایی مخالفت کرد.
  تصویب 164 ماده از الیحه در 4 روز

بعد از تصویب کلیات الیحه مذکور در تاریخ 2۱ فروردین 9۷ در صحن 
علنی مجلس، جزئیات این الیحه برای بررس��ی بیش��تر به کمیسیون 
حقوقی و قضایی مجلس شورای اسالمی ارجاع داده شد. بر اساس گزارش 
مرکز پژوهش های مجلس نظر به حجم باالي الیحه، تصمیم کمیسیون 
قضایي بر آن ش��ده اس��ت که این الیحه به صورت پنج کتاب و در پنج 
مرحله به صحن علني مجلس ارائه شود که یک شنبه هفته گذشته مورخ 
۳ ش��هریور، کتاب قراردادهاي تجارتي آن در قالب ۳۳۱ ماده در صحن 
علنی مورد بررسی و تصویب قرار گرفت. با گذشت تنها یک هفته از اعالم 

الیحه تجارت در صحن علنی مجلس تاکن��ون ۱6۴ ماده از این الیحه با 
شتاب زدگی تمام به تصویب نمایندگان مجلس رسیده است. گفتنی است 
تصویب این حجم از قانون آن هم در مدت چهار روز اتفاقی بسیار نادر در 

تاریخ قانون گذاری کشور است.
  پسرفت حقوقی

با تصویب این الیحه در مجلس حقوقدانان، کارشناسان و اقتصاددانان 
نسبت به این اقدام مجلس اعتراض کردند. جان کالم گالیه این افراد از 
تصویب الیحه مذکور عبارت اس��ت از اینکه مجلس در تصویب چنین 
قانون مهمی تسریع به خرج داده و این الیحه از ابهامات فراوانی برخوردار 
است و تصویب آن کشور را دچار مشکالت عدیده ای می سازد. به عنوان 
نمونه، س��یدفتح اهلل احمدی، قاضی مجتمع قضایی ش��هید بهشتی با 
اشاره به ماده 5 الیحه تجارت )انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر 
مرتبط با قرارداد و اثبات آنه�ا نیازمن�د ه�یچ تش�ریفات خاص�ی نیست. 
این امور، به هر وسیله، از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است(، گفت: 
»در ماده 5 این الیحه، از آنجا که قرارداد به صورت عام آمده است بحث 
اسناد غیررسمی نیز مطرح می ش��ود و این ماده باعث رواج اسناد عادی 
)غیررسمی( خواهد شد. وی همچنین ضمن اشاره به موضوع شهادت 
شهود که در این ماده آمده است، اظهار داشت: از سوی دیگر جای چنین 
بندی در قانون تجارت نیست چراکه این مس��ئله جزو ادله اثبات دعوا 
محسوب می شود و جای آن در قانون مدنی است لذا چه لزومی دارد که 
بحث اثباتی در قانون تجارت بیاید. این مسئله بحث ادله اثبات دعوا است 
و طرح آن در قانون تجارت  موضوعیت ندارد.« این قاضی دادگستری در 
خصوص حذف تش��ریفاتی که در الیحه تجارت آمده نیز گفت: در این 
قانون خیلی راحت تشریفات عقود در حال حذف شدن هستند. این قانون 

نوعی پسرفت است و نه پیشرفت.
   کودتای اقتصادی

همچنین در این راستا محمدرضا یزدی زاده، عضو سابق شورای راهبردی 
نظام مالیاتی کشور در واکنش به تصویب الیحه تجارت گفت: »بنده این 
قانون را بیشتر شبیه یک توطئه می بینم. اصالً نمی شود به این راحتی فکر 
کنید که این کار به صورت اتفاقی رخ بدهد. با تصویب این قانون، بهانه ای 

به تبهکاران داده می شود که بتوانند مدعی مال افراد شوند. این یک فاجعه 
و یک  کودتای اقتصادی در کشور است.«

  نارضایتی اتاق بازرگانی از تصویب الیحه تجارت
موج اعتراضات نسبت به تصویب این الیحه در هفته گذشته ادامه داشت 
تا جایی که سه روز بعد از تصویب بخشي از این الیحه، اتاق بازرگانی ایران 
نیز نسبت به این موضوع واکنش داد. در این راستا محمد الهوتی، رئیس 
کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران عنوان 
کرد: »قانون تجارت که در مجلس در دس��ت بررسی و تصویب است، به 
نظرات بخش خصوصی به عنوان ذینفع��ان و اجراکنندگان قانون توجه 
نداشته و بهتر است برای بررسی بیشتر، به کمیسیون های مربوطه برای 
مشاوره با اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف ارجاع داده شود«. همچنین 
احمد آتش هوش، نایب رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد 
اتاق تهران در این رابطه گفت: در خصوص تصویب الیحه مذکور نظر ما 
بر این بود که این الیحه برای بررس��ی های بیشتر به کمیسیون مربوطه 

)حقوقی و قضایی( بازگردد، اما با این درخواست موافقت نشد. 
گفتنی است یکی از ایرادات وارده به این الیحه تفسیرپذیری باالی مواد 
آن است. اعتراضات صورت گرفته نس��بت به الیحه مذکور نشان دهنده 
عدم اتقان و جامع و مانع بودن متن این الیحه اس��ت لذا جهت بررسی 
دقیق تر این موضوع به بررس��ی حقوقی بخشی از مواد این الیحه قانونی 

می پردازیم.

  مشکل کسب و کارها و تولیدی ها
حسن فروزان فرد، رئیس کمیس��یون حمایت قضایی اتاق بازرگانی، نیز 
درباره مشکالتی که این الیحه برای کس��ب و کارها ایجاد خواهد کرد، 
معتقد اس��ت قاعدتاً قانونی با این تأثیرگذاری که می شود تأثیر آن را با 
مؤثر بودن قانون مدنی مقایسه کرد، نیازمند تعامالت بیشتر با نخبگان، 
صاحبان اندیشه در حوزه حقوق و کسب و کار و فعاالن اقتصادی دارد و 
اگر این طور پیش برود می تواند مشکالت بسیاری را برای حوزه تجارت و 
کسب و کار ایجاد نموده و درگیری هایی را به صورت ناخواسته به وجود 
بیاورد. من فکر می کنم بسیاری از نمایندگان متوجه ریزه کاری های این 

قانون و اثرات منفی ای که می تواند بر جامعه بگذارد، نیستند.
  خدشه به ثبات قراردادهای تجاری

برای مثال در ماده ۴ این الیحه آمده است: طرفین قرارداد می توانند شمول 
اعمال قانون را نسبت به قرارداد استثنا یا مح�دود نماین�د ی�ا مف�اد ق�انون 
قابل  اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل  اعمال در مورد 

قرارداد قابل استثنا، تحدید یا تغییر نیست.
تبصره- قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضایی 
و قواعد قابل  اعمال م�رتبط ب�ا نظ�م عمومی. نقد جدی که به این ماده 
می توان گرفت این اس��ت که در خصوص حدود و ثغ��ور »احکام الزامی 
شرعی«، »مباحات اقتضایی« و »قواعد مرتبط با نظم عمومی« اختالف 
نظر جدی ای بین فقها و دکترین حقوقی وجود دارد لذا منبع مشخصی 
و معینی برای تشخیص آنها نسبت به قواعد فقهی و حقوقی وجود ندارد؛ 
به عبارت دیگر تبصره این م��اده به هیچ وجه نتوانس��ته »قاعده آمره« 
را مش��خص کند. وجود چنین ضعف بزرگی در این ماده قانونی، منجر 
می شود تا ثبات قراردادها و به تبع ثبات شروط آن نیز به شدت مخدوش 
شوند. الزم االجرا شدن چنین ماده ای، کش��ور را با آسیب های جدی ای 
مانند کاله برداری، کاهش پیش بینی پذیری قراردادها و کاهش امنیت 
سرمایه گذاری مواجه می سازد. بدین صورت که به دلیل مشخص نبودن 
حدود و ثغور قواعد آمره این امکان وجود دارد که یکی از طرفین قرارداد، 
مبتنی بر این ماده به دادگاه مراجعه کرده و یکی از شروط قرارداد یا تمام 
آن را با چنین استداللی که شرط مرقوم در قرارداد در حوزه شمول قواعد 

آمره است، باطل کند و از این طریق به کاله برداری بپردازد. از سوی دیگر 
به دلیل مشخص نبودن حدود و ثغور قواعد آمره و همچنین عدم وجود 
رویه مشخص در دادگاه ها و همچنین فساد دستگاه های اداری، نتیجه 
طرح چنین ادعایی در محاکم کشور قابل پیش بینی نیست و به همین 
دلیل عالوه بر افزایش کاله برداری در کشور، به ثبات قراردادهای تجاری 
کشور خدشه ای جدی وارد خواهد شد و به  تبع آن امنیت سرمایه گذاری 

در کشور به خطر خواهد افتاد.
  ذهن خوانی تان را قوی کنید!

ماده بحث برانگیز دیگر این الیحه، ماده ۱۴ اس��ت. مطابق ماده ۱۴ »هیچ 
ش��خصی در مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجراي قرارداد نباید ناهماهنگ 
با تلق�ی اي ک�ه خ�ود ب�راي طرف دیگر ایجاد کرده اس��ت، عمل کند. اگر 
طرف مقابل با اعتماد متعارف به وضع ایجادشده اقداماتی را انج�ام ده�د ی�ا 
هزینه هایی را متحمل شود، شخصی که وضع مذکور را ایجاد کرده، مسئول 
خسارات واردشده است«. عبارت »ناهماهنگ با تلقی ای که خود برای طرف 
دیگر ایجاد کرده است« که در این ماده آمده یک عبارت چندپهلو و نامشخص 
است که می تواند دستاویزی برای کالهبرداری شود.برای مثال طبق این ماده، 
اگر یک واحد تولیدی پارچه با فردی قراردادی مبنی بر اینکه این شخص 
مسئول تهیه مواد اولیه این بنگاه باشد را ببندد و طی مذاکرات، طرفین به 
این نتیجه رسیده باشند که هر ماه فرد مذکور موظف است تعداد مشخصی 
از مواد اولیه را به این واحد تولیدی تحویل دهد اما در قرارداد، فواصل زمانی 
برای تعیین تحویل مواد اولیه ذکر نشده باشد و تأمین کننده از تحویل مواد 
اولیه در این فواصل سر باز زند و به موجب آن این بنگاه اقتصادی متضرر شود، 
این بنگاه قطعاً بازنده  دعواست زیرا این واحد تولیدی به دادگاه رجوع می کند 
اما فرد مذکور با استناد به این ماده )۱۴ الیحه تجارت( می گوید تلقی بنده 

تحویل تمامی کاال در مهلت اتمام قرارداد بوده است.
 باید توجه داشت توسعه این موضوع در قالب لفظ مبهم »تلقی«، با توجه 
به اینکه تلقی امری درونی بوده و از آنجا که این موضوع به  هیچ  عنوان قابل 
 اندازه گیری نیست س��بب ایجاد امکان طرح ادعاهای مختلف می شود. 
حتی دس��ت کاله برداران برای مطرح کردن ادعاه��ای واهی در محاکم 
را چنین ماده قانونی باز خواهد گذاشت که به  تبع آن تزلزل قراردادها را 
همراه خواهد داشت. به عبارت دقیق تر افراد باید ذهن خوانی خوبی داشته 
باشند زیرا شخصی که قصد ورود به مذاکرات مقدماتی، انعقاد و اجراي 
قرارداد دارد از این به بعد باید به تلقی های طرف مقابل نیز توجه داشته 
باشد. این در حالی  است که تلقی ها قابل  اندازه گیری و تمییز نیستند و 

احتمال تغییر آنها در هر لحظه ممکن است.
  نمونه ای از خروار ایرادات الیحه تجارت

ایرادات و ابهامات قانونی این الیحه بس��یار زیاد است و تنها این دو مورد 
مشت نمونه ای از خروار این ابهامات است. این ابهامات و ایرادات قانونی 
مشکالت اساسی ای را به همراه خواهد داشت. از جمله مشکالت اساسی 
الزم االجرا ش��دن این الیحه می توان به افزایش پرونده های قوه قضائیه 
به علت طرح دعاوی واهی در محاکم و افزایش ریس��ک شدید معامالت 
اقتصادی مردم به دلی��ل کاهش پیش بینی قرارداده��ا و برهم خوردن 
نظم تجاری کشور اش��اره کرد. حال اگر نمایندگان مجلس همچنان با 
شتاب زدگی این الیحه را تصویب کنند و تجدیدنظر اساسی در خصوص 
مواد این الیحه صورت نگیرد در آینده ای نه چندان دور کشور با مشکالت 

حقوقی و اقتصادی فراوانی مواجه می شود.

وکال مصونی�ت قضای�ي ندارن�د، دادس�راي انتظامي 
وکال محل رس�یدگي به جرائ�م این قش�ر در درجات 
مختلف اس�ت که مهم ترین آن محرومیت دائم از این 
شغل اس�ت. این مجازات برای ش�دیدترین تخلفات 
در نظر گرفته ش�ده که مهم  ترین آنها خیانت وکیل به 
موکلش است. هر ساله آمارهایي از عدم تمدید پروانه 
وکالت وکال منتش�ر مي ش�ود و به زبان ه�اي مختلف 
جزئیات�ي مطرح مي ش�ود اما ش�اید انفکاك س�ره از 
ناس�ره و ذکر تخلفات متخلفان این قشر در میان آمار 
کس�اني که پروانه وکالت آنها تمدید نمي شود نه تنها 
اذهان عموم�ي را در م�ورد میزان تخلفات این قش�ر 
اقناع کند بلکه تعداد متخلفان را از صالحان این قشر 
مش�خص خواهد کرد! هرچند در میان وکال، هس�تند 
افراد زحمتک�ش و دغدغه من�دي ک�ه در جهت رفع 
مشکالت حقوقي ش�هروندان تالش مي کنند اما باید 
س�عي ش�ود با نظارت هاي کافي، مانع تخلف برخي از 
وکال شد که این افراد باعث بدنامي اکثریت وکال نشوند.

  
کانون وکال به تناوب زماني در طي این سال ها آمارهایي از 
تمدید نکردن پروانه وکالت وکال ارائه کرده است. همین چند 
وقت پیش بود که عیس��ي امیني در کسوت رئیس کانون 
وکالی دادگستری مرکز بیان داشت: 22/5 درصد از وکال 
پروانه وکالت خود را تمدید نکرده اند، دلیل این امر نداشتن 
پول سرمایه در میان آنهاست. وي در توضیح این آمار افزود: 
بسیاری از وکال هس��تند که حتی درخواس��ت معافیت از 
حق عضویت می دهند، می آیند اص��رار می کنند که دیگر 

نمی خواهند وکیل بمانند. این تعداد درصد کمی نیستند.
این در حالي اس��ت که در آذرماه 9۷، عیس��ي امیني در 
مورد تمدید پروانه وکالت وکال مي گوید: در سال 96، 25 

درصد وکال پروانه وکالت خ��ود را تمدید نکردند. هر چند 
وي توضیحي در این باره نمي دهد ام��ا باز هم جزئیاتي از 
متخلفان این قش��ر در میان آمارهاي صادر نشدن مجدد 

پروانه وکالت داده نمي شود.
جالب این که در همین مقطع و در مصاحبه فوق عیس��ي 
امیني مي گوی��د: با توجه ب��ه اینکه ص��دور و رد پروانه ها 

محرمانه است، نمی توان آمار دقیقی اعالم کرد.
این در حالي اس��ت که مرتضی ش��هبازی رئیس اتحادیه 
سراسری کانون وکالی دادگستری کشور در شهریور 9۷، 
نبود پرونده را بخش دیگري از این آمارها ذکر کرد و درباره 
آن گفت: در حال حاضر ۳0 درصد وکال پروانه وکالت خود 

را به دلیل نبود پرونده تمدید نمی کنند.
نبود پرونده، نبود بازار کار، مشکالت مالي و... مواردي است 
که از سوي کانون وکال در مورد تمدید نکردن پروانه وکالت 
رسانه اي مي شود اما تا به حال آماري از تعداد متخلفاني که 
به پرونده آنها رسیدگي شده، نشنیده ایم. این در حالي است 
که همه نهادها و صنف ها از خودپایشي برخوردار هستند. 
اهمیت این مسئله به خصوص براي نهادهاي درگیر عدالت 
دو چندان مي شود و در نزد افکار عمومي بیش از قشرهاي 
دیگر قابل اهمیت اس��ت. با نگاه به همین مسئله است که 
دس��تگاه قضایي طي این س��ال ها به آمارهاي مختلف در 
زمینه تخلفات قضات اش��اره مي کند. سال گذشته برمال 
ش��دن نام دو قاضي مختلف از سوي س��خنگوي دستگاه 
قضایي از جمله این موارد اس��ت. دیگر مستند این مهم، 
آمار 60 قاضي متخلف از ابتداي س��ال 9۸ تا اردیبهشت 
ماه بود که حجت االسالم اژه اي در کس��وت معاون اول به 

آن اشاره داشت.
  حرف قانون

 مطابق تبصره 5 ماده 2 قانون کیفی��ت اخذ پروانه وکالت 

دادگس��تری مصوب ۱۳۷6 اعتبار پروانه وکالت سه سال 
اس��ت و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی می  باشد. 
هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون  تشخیص داده 
شود، کانون موظف اس��ت موضوع و دالیل آن را به دادگاه 
انتظامی وکال، اعالم و درخواست رسیدگی نماید. دادگاه 
مذکور پس از رس��یدگی  نس��بت به تمدید یا عدم تمدید 
پروانه رأی مقتضی صادر می کند. پروانه این اش��خاص تا 
صدور حکم قطعی معتبر خواهد ب��ود مگر در مواردی که 

دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر کند.
تخلفات انتظامی وکال همه در یک درجه قرار ندارند. این 
تخلفات بر حسب مجازات شان در شش گروه دسته بندی 
می شوند. ارتکاب چند باره بعضی از آنها باعث می شود تا بار 

بعد مجازات بیشتری برای وکیل متخلف در نظر گرفته شود. 
در اصل این تخلفات از شدت و ضعف هایي برخوردار بوده که 
در صورت شدید بودن تخلف ممکن است به محرومیت دائم 
از وکالت منجر شود و مجازات تخلفات کوچک تر مواردي 
چون توبیخ یا توبیخ با درج در پرونده یا محرومیت موقت از 

وکالت را به همراه خواهد داشت.
برای مثال اگر یک وکیل، پروانه  وکالت خود را تمدید نکند 
و حق کانون را پرداخت نکند یا در شهری که پروانه  وکالتش 
برای آنجا صادر نشده دفتر وکالت دایر کند مرتکب تخلف 
انتظامی شده است اما هیچ  یک از این دو تخلف ارتباطی 
به موکل پیدا نمی کند و برای وی مشکلی ایجاد نمی کند. 

برخي تخلفات نسبت به موکلین صورت مي گیرد.
خودداری وکیل از دادن رسید، یکی از تخلفات انتظامی در 
این حیطه است. یکی دیگر از تخلفات وکیل که می تواند به 
ضرر موکل تمام شود، خودداری وکیل از شرکت در جلسات 
دادگاه اس��ت. باید بدانید وکیل شما می تواند هر زمان که 
بخواهد از پرونده  شما استعفا دهد اما اگر این کار را زمانی 
انجام دهد که ش��ما وقت کافی برای معرفی وکیل جدید 
نداشته باش��ید، مرتکب تخلف انتظامی شده است اما این 

دست تخلفات، تخلفات سنگینی به شمار نمی روند.
  تخلفات وکال 

تخلفات سنگین تر وکال می تواند شامل افشای اسرار موکل، 
عدم تحویل یک نسخه از وکالتنامه به موکل، قبول وکالت 
علیه موکل سابق در همان موضوعی که وکالت آن را بر عهده 
داشته اس��ت، انتقال قرارداد حق الوکاله به دیگری و تبانی 
با طرف دعوا و خیانت به موکل باشد که این سنگین ترین 
تخلف ی��ک وکیل اس��ت و وی را برای همیش��ه از وکالت 

محروم می کند.
مواردي چون انجام وکالت ب��دون تمدید پروانه، تجاهر به 

مسکر و مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد، عدم حضور در 
جلسات دادگاه بدون عذر موجه،  عدم قبول مراسالت کانون 
و امتناع از دادن رسید در قبال آنها، عدم ارائه رسید در قبال 
وجوه و اموال و اسناد دریافتی از موکل، عدم رعایت تقدم 
در جلسات محاکمه ای که همزمان هستند یا عدم رعایت 
تقدم محاکمات کیفری، وکالت در محلی که وکیل در زمان 
اشتغال به خدمت قضایی در آنجا شاغل بوده برای بار اول 
و تمرکز فعالیت وکالتی و یا تأسیس دفتر وکالت در غیر از 
محل مجاز برای بار اول از دیگر مصادیق و اعمال مستوجب 
مجازات انتظامی است که به مراتب جزو مصادیق ضعیف تر 

این تخلفات محسوب مي شود.
مراتب و درجه بندي این تخلفات به استناد آیین نامه مربوطه 
در حالي است که تاکنون به رغم انتشار آمارهاي مختلف در 
زمینه تمدید نشدن پروانه وکالت وکال در هر سال، جزئیاتي 
از تخلفات این قشر به بیرون درز پیدا نمي کند! اذعان برخي 
مس��ئوالن کانون وکال به محرمانگي صدور و رد پروانه ها 
در حالي است که به اس��تناد ماده ۸ شیوه نامه دسترسی 
به اطالعات آزاد مؤسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات 
عمومی، اطالعات راجع به رس��یدگی به تخلفات و جرائم 
ارتکابی از سوی اعضای مؤسس��ات خصوصی ارائه دهنده 
خدمات عموم��ی، باید با رعای��ت محرمانگی هویت عضو 

متخلف یا مورد تعقیب، در دسترس متقاضیان قرار گیرد.
تعداد و انواع تخلف��ات صورت گرفته از س��وی اعضا، نحوه 
رس��یدگی به تخلفات و تصمیم��ات اتخاذ ش��ده، تعداد و 
مشخصات پروانه های معلق یا باطل  شده، میزان جریمه های 
نقدی وصول  شده و تعداد متخلفان معرفی  شده به مراجع 
قضایی از جمله موارد مذکور در قانون فوق است که استنکاف 
از آن توسط نهادهاي مرتبط با حوزه وکالت به وضوح دیده 

مي شود.

الیحه تجارت، چوبه دار رونق تولید
در صورت نهایی شدن قانون جدید التصویب تجارت مشکالت عدیده ای پیش خواهد آمد که ساختار کنونی »حقوق تجارت« قادر به حل آن نخواهد بود

 به اذعان برخي مسئوالن، صدور و رد پروانه ها محرمانه است، این در حالي است که چنین ادعایي بر خالف قانون دسترسي آزاد انتشار اطالعات است 
ارائه چنین آماري در تفکیک وکالي متخلف و صالح به اذهان عمومي نیز کمک شایاني مي کند
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یکی از ایرادات وارده به این الیحه تفسیرپذیری 
باالی م�واد آن اس�ت. اعتراضات ص�ورت گرفته 
نسبت به الیحه مذکور نش�ان دهنده عدم اتقان و 
جامع و مانع بودن متن این الیحه اس�ت. ساختار 

حقوق تجارت برای این مشکالت پاسخی ندارد

افزای�ش پرونده های ق�وه قضائیه ب�ه علت طرح 
دعاوی واهی در محاکم و افزایش ریس�ک شدید 
معامالت اقتصادی مردم به دلیل کاهش پیش بینی 
قراردادها و برهم خوردن نظم تجاری کشور از جمله 

ایرادات الیحه جدیدالتصویب تجارت است

محرمانگي رد پروانه وكالت  محمدصدرا جاوید 
  گزارش  2

به رغم انتشار آمارهاي مختلف در زمینه 
تمدید نشدن پروانه وکالت وکال در هر 
س�ال، جزئیاتي از تخلفات این قشر به 
بیرون درز پیدا نمي کن�د! این موضوع 
خالف ماده 8 ش�یوه نامه دسترسی به 
اطالع�ات آزاد مؤسس�ات خصوص�ی 

ارائه دهنده خدمات عمومی است
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